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Förord
Att genomföra denna analys av barnets bästa när det gäller aktiva skolre-

sor har varit utmanande och lärorikt. När möjlighet ges att fördjupa sig i 

en specifik fråga om barnet som rättighetsbärare, utmanas vi vuxna som 

ansvarsbärare ur såväl ett samhälleligt perspektiv som i vår barnsyn och 

i de vardagliga arbetssätten. Vi vill tacka alla som bidragit med perspektiv 

och särskilt de barn som delade med sig av sina bilder och reflektioner av 

hur de ser på barnets bästa när det gäller aktiva skolresor. Vår förhopp-

ning är att de slutsatser och förslag som presenteras, fortsatt driver på 

arbetet för barns möjligheter gällande aktiva skolresor. 

Vi uppmanar oss själva och alla andra att nu göra 

vackra ord till vackra handlingar för att 

omsätta barns rättigheter i besluts-

processer, i de vardagsnära 

arbetssätten och i våra 

möten med barn!
För arbetsgruppen
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Bakgrund
I Sverige saknas en nationell rekommendation gäl-

lande aktiva skolresor. Samtidigt vet vi att barn och 

unga i Sverige rör på sig för lite. Aktiva resor till och 

från skolan är ett effektivt sätt att öka den fysiska 

aktiviteten och det är ett prioriterat område i WHO 

global action plan om fysisk aktivitet ¹ . Det aktiva 

resandet i dagens transportsystem har större posi-

tiva hälsoeffekter än de negativa effekterna av bul-

ler, luftkvalitet och trafiksäkerhet tillsammans 2. Det 

bidrar positivt till uppfyllelsen av flera mål i Agenda 

2030. Att barn själva så långt det är möjligt utifrån 

ålder, mognad och funktionsförmåga får ta ansvar 

i sitt resande är en förutsättning för identitets-

skapande och välbefinnande. Tyvärr förväntas de 

aktiva resorna minska ytterligare om inte riktade 

åtgärder sätts in.

Barns aktiva resor är beroende av trafikmiljön och 

varierar mellan platser och situationer vilket gör 

det svårt att basera en rekommendation på ålder. 

Att det förekommer uttryck såsom ”att barn inte 

är mogna att cykla i trafikmiljöer förrän vid 12-års 

ålder” i olika policydokument 3 ökar behovet av nya 

rekommendationer för att guida vårdnadshavare, 

skolor, samhällsplanerare och väghållare. 

I denna barnkonsekvensanalys prövas rekommen-

dationen mot barns behov. En prövning och analys 

av barnets bästa är ett underlag för att synliggöra 

och stärka barnrättsperspektivet 1 i beslut som fat-

tas i frågor som rör barn direkt eller indirekt. För 

att säkerställa att barnets bästa tillgodoses ska en 

prövning göras inför varje beslut som berör barn. 

FN:s barnrättskommitté nämner bl.a. utarbetande 

av policyer och rekommendationer som exempel 

på sammanhang där en barnkonsekvensanalys ska 

göras. En barnkonsekvensanalys är ett verktyg för 

att omsätta barnrättslagen i handling och synlig- 

göra barnets bästa. 

¹  Den första januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar 

och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 

bedömningar som gör i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Konventionen i sin helhet består av 54 artiklar, och av 

dessa utgör 42 den nya barnrättslagen. Artikel 3 slår fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara 

barnets bäst beaktas i första hand.
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Förslag till  
rekommendation 
Rekommendationen har tagits i en stegvis process 

där flera instanser har bidragit med synpunkter. Se 

nedan för en beskrivning av arbetsprocessen. 

Till barn och vårdnadshavare 
Vi rekommenderar att barn använder aktiva resor 

(exempelvis gång eller cykel), året om, helt eller del 

av väg till och från skolan redan från förskoleklass, 

bland annat ur miljö och hälsoperspektiv.  Detta 

bör ske på ett säkert sätt tillsammans med en 

vuxen i ett lärande syfte om trafikmiljön, men kan 

så småningom ske i sällskap med andra barn eller 

självständigt utifrån att barnet och vårdnadshavare 

tillsammans gör en bedömning av barnets förmåga 

i förhållande till den aktuella trafikmiljön. 

Till samhällsaktörer som skolor,  
väghållare, trafik och samhällsplanerare  
Vi rekommenderar att skolor uppmuntrar elever 

till aktiva och säkra resor till och från skolan 

Vi rekommenderar att barns behov samt deras 

förutsättningar för aktiva säkra skolresor beaktas i:

• Samhällsplanering och behov av tillgänglighet  

 i gång och cykelplaner, planering av nät för gång  

 och cykel, samt vid placering av skolor och andra  

 viktiga målpunkter för barn och ungdomar. 

• Beslut om hastighetsgränser i och utanför  

 tätort.

• Beslut om utformning av infrastruktur, där barn  

 färdas aktivt.

• Beslut om kvalitetsnivåer och prioritering av  

 drift och underhåll av all infrastruktur där barn  

 färdas aktivt.

• Beslut om att upplåta allmän platsmark och gata  

 till attraktiv cykelparkering och rimlig bilparke- 

 ring, så att de som anländer till fots eller cykel  

 kan göra det på ett trafiksäkert sätt. 
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Syfte och frågeställning 
Denna barnkonsekvensanalys gäller en nationell 

rekommendation som ska bidra till norm- och sys-

temförändring, öka barns aktiva resor och främja 

barns rättigheter, hälsa, trafiksäkerhet och miljö. 

Den nationella rekommendationen kan ha en direkt 

påverkan på samtliga barn i Sverige. Syftet med 

prövningen är att analysera barnets bästa utifrån 

förslaget om en ny nationell rekommendation om 

aktiva skolresor. 

Frågan som prövas är: Vad är barnets bästa när det 

kommer till rekommendation om aktiva skolresor?

 

Vilka barn gäller  
prövningen?
Rekommendationen gäller alla barn i alla skolfor-

mer. Med en så bred målgrupp finns det många 

frågor som är gemensamma och som förenar, inte 

minst alla barns grundläggande rättigheter och 

behov av fysisk aktivitet. Men det finns också olika 

förutsättningar för att använda aktiva skolresor. 

Det kan exempelvis handla om ålder, funktionsned-

sättning, etnicitet, boendemiljö eller socioeko-

nomiska förutsättningar. Vi ser en styrka i att ha 

en gemensam rekommendation istället för att 

differentiera den utifrån barns olika förutsättning-

ar då aktiva resor förväntas gynna alla barn. Det är 

dock viktigt att uppmärksamma att barn inte är en 

homogen grupp och att det i sista hand handlar om 

det enskilda barnets förutsättningar.

Arbetsprocess,  
deltagare och tidsplan
Våren 2021
Ett första förslag till rekommendation togs fram 

av en arbetsgrupp med representanter från Luleå 

tekniska universitet (LTU), Trafikverket, Statens väg- 

och transportforskningsinstitut (VTI), Trivector, 

Folkhälsomyndigheten, Länsförsäkringar och Na-

tionalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

(NTF).

Hösten 2021
LTU och Regeringens kommitté för ökad fysisk 

aktivitet samverkade för att ta fram en sändlista på 

relevanta aktörer som kunde ge breda och djupa 

perspektiv på rekommendationen. Totalt 70 aktörer 

från myndigheter, kommuner, regioner, akademi, 

forskningsinstitut och civilsamhället tillfrågades 

om att inkomma med synpunkter på det första 

förslaget. Av dem inkom 35 aktörer med skriftlig 

återkoppling och ytterligare några med muntliga 

feedback. 

 

Våren 2022
Samtliga aktörer tillfrågades om att ingå i en grupp 

för att arbeta vidare med rekommendationen och 

glädjande nog var gensvaret stort. Dessutom fanns 

det inom gruppen en bred kompetens från rele-

vanta områden som hälsa, trafik, miljö och barnrätt 

vilket möjliggjorde att frågan kunde belysas från 

många håll. 
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Arbetsgruppens sammansättning
• Cykelfrämjandet

• Folkhälsomyndigheten

• Fysioterapeuterna

• Generation Pep

• Healthy cities nätverket

• Luleå kommun

• Luleå tekniska universitet

• Länsstyrelsen Västernorrland

• Länsstyrelsen Örebro

• Naturvårdsverket

• Regeringens kommitté för ökad  

 fysisk aktivitet

• Specialpedagogiska skolmyndigheten

• Statens väg- och transport- 

 forskningsinstitut

• Trafikanalys

• Trafikverket

• Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

För att säkerställa att rekommendationen hade 

barnens bästa i fokus beslutades att en barn-

konsekvensanalysskulle genomföras. Analysen 

genomfördes med stöd av den modell och mall för 

prövning av barnets bästa som tagits fram av Väs-

tra Götalandsregionen. Modellen bygger på sju steg 

och är baserad på de steg som FN:s barnrättskom-

mitté rekommenderar. Prövning av barnets bästa 

bygger på underlag från följande frågeställningar 

och källor: 
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Lagstiftning/regleringar 
och juridiska aspekter
Konventionen om barnets rättigheter 
Artikel 2

Alla barn är lika mycket värda och har samma 

rättigheter. Ingen får diskrimineras på egen grund 

eller på grund av omständigheter som rör deras 

föräldrar, vårdnadshavare eller familjemedlemmar. 

Artikel 3

Barnet har rätt att få sitt bästa bedömt och beaktat. 

Principen om barnet bästa, och barnets rätt att få 

sitt bästa bedömt och beaktat, är både en individu-

ell och en kollektiv rättighet. Barnrättskommittén 

understryker i sin Allmänna kommentar nr 14 att 

principen om barnets bästa är en grundläggande 

rättslig tolkningsprincip. Vidare säger kommittén 

att barnets bästa är ett dynamiskt koncept som 

kräver att man gör bedömningar anpassade till det 

specifika sammanhanget. De menar också att om 

en rättsregel är öppen för fler än en tolkning ska 

den tolkning som mest verkningsfullt tillgodoser 

barnets bästa ha företräde.
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Artikel 6

Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling är, 

förutom en av grundprinciperna, också kopplad 

till flera artiklar i konventionen. Artiklarna 17, 27, 29. 

Artiklarna förtydligar att barnets rätt till utveckling 

innefattar rätten att må bra och att få utvecklas 

fysiskt, psykiskt, andligt, socialt och moraliskt samt 

rätten att utveckla sin personlighet och sina anlag. 

Artikel 12

Barnet har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla 

frågor som rör barnet. Dess åsikter ska tillmätas 

betydelse utifrån ålder och mognad. Enligt sam-

stämmiga barnrättsexperter är uppfyllandet av 

artikel 12 en grundläggande förutsättning för att 

kunna tillämpa artikel 3.1 om att beakta och bedöma 

barnets bästa.

Artikel 27

Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till 

den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, 

psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.  

Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet 

har, inom ramen för sin förmåga och sina ekono-

miska resurser, huvudansvaret för att säkerställa 

de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets 

utveckling. Konventionsstaterna ska i enlighet med 

nationella förhållanden och inom ramen för sina 

resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå för-

äldrar och andra som är ansvariga för barnet att 

genomföra denna rätt och ska vid behov tillhanda-

hålla materiellt bistånd och stödprogram, särskilt 

i fråga om mat, kläder och bostad. Konventions-

staterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att 

säkerställa indrivning av underhåll för barnet från 

föräldrar eller andra som har ekonomiskt ansvar 

för barnet, både inom konventionsstaten och från 

utlandet. Särskilt i de fall då den person som har 

det ekonomiska ansvaret för barnet bor i en annan 

stat än barnet ska konventionsstaterna främja såväl 

anslutning till internationella överenskommelser 

eller ingående av sådana överenskommelser som 

upprättande av andra lämpliga arrangemang.

Artikel 29

Konventionsstaterna är överens om att barnets 

utbildning ska syfta till att: (a) utveckla barnets fulla 

möjligheter i fråga om personlighet, anlag och 

fysisk och psykisk förmåga, (b) utveckla respekt för 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

samt för principerna i Förenta nationernas stadga, 

19 (c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för 

barnets egna kulturella identitet, språk och värden, 

för bosättningslandets och för ursprungslandets 

nationella värden och för kulturer som skiljer sig 

från barnets egen, (d) förbereda barnet för ett 

ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av för-

ståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen 

och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella 

och religiösa grupper och personer som tillhör ett 

urfolk, (e) utveckla respekt för naturmiljön. 

9



Genomförandeartikel  
4 och 42  
Artikel 4

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstift-

ningsåtgärder, administrativa åtgärder och andra 

åtgärder för att genomföra de rättigheter som er-

känns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter ska konventions-

staterna till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser 

för att vidta sådana åtgärder. Vid behov ska sådana 

åtgärder vidtas inom ramen för det internationella 

samarbetet.

Artikel 42

Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga 

och aktiva åtgärder göra konventionens bestäm-

melser och principer allmänt kända bland såväl 

vuxna som barn.

Övriga lagar av intresse: 
Konventionen om rättigheter för  
personer med funktionsnedsättning
FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning förtydligar att ingen männ-

iska får diskrimineras eller uteslutas från någon 

del av samhällslivet. Barn med funktionsnedsätt-

ning ska vara dubbelt skyddade på grund av den 

utsatthet som det innebär att a) vara barn och b) 

ha en funktionsnedsättning - därav två konventio-

ner. Att synliggöra rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning blir därför en förutsättning 

för att alla barn ska kunna få likvärdiga möjligheter 

att ta del av dem. 

Skollagen – elever ska ha rätt till viss 
fysisk aktivitet varje dag
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket re-

dovisar att det är möjligt att främja fysisk aktivitet 

på befolkningsnivå. Insatserna behöver då vara 

långsiktiga och riktas både till individer och till de-

ras sociala och fysiska miljö. Skolan framhålls som 

en viktig aktör i ett sådant arbete (S2016/03245/FS). 

Regeringen ser det därför som angeläget att skolan 

tar vara på de möjligheter och tillfällen som finns 

under skoldagen för att engagera och aktivera alla 

barn till mer rörelse, vilket i förlängningen kan det 

leda till en mer jämlik hälsa. Skolverket har fått ett 

regeringsuppdrag (U2018/1430/S) att utreda om 

skolan behöver införa mer rörelse under skolda-

gen4. Utredningen kom fram till att det ska tydlig-

göras i läroplanerna att elever ska ges möjlighet 

och uppmuntras till att delta i hälsofrämjande fysis-

ka aktiviteter under skoldagen, samt att rektorerna 

får ansvaret för att detta sker. Skolor får frihet att 

uppfylla uppdraget inte bara inom undervisningen 

utan inom hela utbildningens ramar. 

Klimatlag (2017:720) och det  
klimatpolitiska ramverket 
En minskad klimatpåverkan från transporter är 

en förutsättning för att kunna nå klimatmålen 

som fastställts i det Klimatpolitiska ramverket från 

2017 5.  Det klimatpolitiska ramverket består av en 

klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. 

Klimatlagen anger bland annat att regeringen ska 

verka för att skydda nutida och framtida generatio-

ner mot skadliga effekter av klimatförändring. 

Denna formulering i lagen har en koppling till arti-

kel 27 i Barnkonventionen, FN:s konvention om bar-

nets rättigheter, som erkänner varje barns rätt till 

en levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, 

psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 

Barnkonventionen och klimatlagen äventyras om 

vi inte minskar de samlade växthusgasutsläppen 

till en nivå så temperaturökningen understiger 1,5 

grader jämfört med förindustriell tid, i enlighet 

med Parisavtalet. 

Det är därför av stor vikt att insatser som medför 

stor minskning av klimatgasutsläppen i samhället 

prioriteras, och särskilt insatser som har synergier 

med mål inom andra områden, som exempelvis häl-

sa och barnrätt. Att övergå från bilburna till aktiva 

skolresor är en sådan insats.  
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Vägsäkerhetslagen (2010:1362) 
Vägsäkerhetslagen finns för att öka säkerheten för 

de som färdas på vägen. Det betyder att den som är 

ansvarig för vägen (väghållaren) har skyldigheter 

att vid byggnad göra en trafiksäkerhetsanalys och 

även att kontrollera säkerheten genom att genom-

föra regelbundna trafiksäkerhetsgranskningar. 

Genom inspektionerna ska väghållaren undersöka 

behovet av underhåll, reparationer eller andra 

åtgärder för att kunna hålla sitt vägnät säkert.

Cykelhjälmslagen
I Sverige reglerades det den 1 januari 2005 i väg-

trafikförordningen (SFS 1998:1276) att alla under  

15 års ålder måste bära cykelhjälm när de cyklar 

eller blir skjutsade på tvåhjulig cykel. Enligt Tra-

fikverkets senaste rapport Nationellt cykelbokslut 6 

var den observerade cykelhjälmsanvändningen 

år 2020 drygt 80 procent för barn upp till 10 år i 

bostadsområden och 67 procent för barn 6–15 år 

som cyklade till och från skolan. För barn på låg- 

och mellanstadiet låg hjälmanvändningen kvar på 

samma nivå som 2019, det vill säga 85 procent 7. Om 

alla använde cykelhjälm visar forskning att antalet 

allvarliga huvudskador skulle kunna minska med 

69 procent och de dödliga huvudskadorna med 

65 procent. Utöver att hjälmanvändning avsevärt 

minskar risken för huvudskador vid alla olyckstyper 

har det också visats att en kombination av fler 

förebyggande åtgärder, som hastighetsminskning 

och vänligare bilfront, skulle minska invalidiserande 

skador som uppstår vid kollisioner med personbilar 

med 79 procent 8. 

Transportpolitiska mål i Sverige som har 
betydelse för barns aktiva resor
Det övergripande transportpolitiska målet 9 är 

att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Därutöver har riksdagen beslutat om ett funk-

tionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål för 

säkerhet, miljö och hälsa. Dessa mål är jämbördiga 

men för att övergripande målet ska nås behöver 

funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen 

för hänsynsmålet. Regeringen har konkretiserat 

målen i ett antal preciseringar. Preciseringarna för 

funktionsmålet som har bäring på aktiva resor är 

följande:

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad  

 tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt  

 använda transportsystemet och vistas i trafik- 

 miljöer ska öka.

• Förutsättningarna för att välja kollektiv trafik,  

 gång och cykel ska förbättras.

I regeringens proposition [2020/21:151, Framti-

dens infrastruktur – hållbara investeringar i hela 

Sverige] skrivs att barnperspektivet bör beaktas 

vid planering och utveckling av transportsystemet. 

Regeringen slog 2018 fast ett etappmål i miljömåls-

systemet om att andelen persontransporter med 

kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara 

minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i 

riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång, 
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cykel- och kollektivtrafik. Hänsynsmålet innebär 

att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande 

generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen 

nås samt bidra till ökad hälsa. Under hänsynsmålet 

har regeringen fastställt ett etappmål för trafiksä-

kerhet om att antalet omkomna till följd av trafik-

olyckor inom vägtrafiken ska halveras till år 2030. 

Antalet allvarligt skadade ska till år 2030 minska 

med minst 25 procent.

Folkhälsopolitiska målen
Det folkhälsopolitiska ramverket är antaget av riks-

dagen och består av ett övergripande, nationellt 

folkhälsopolitiskt mål och åtta målområden 10. Det 

övergripande målet är att ska skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftor-

na inom en generation. Ett av de åtta målområdena 

handlar om det tidiga livets villkor och här efterly-

ses särskilt metoder och medel som sätter barnens 

främsta i fokus. Ett annat målområde fokuserar på 

hälsosamma levnadsvanor som främjar en god häl-

sa. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är 

det viktigt att stärka människors handlingsutrym-

me och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor 

och så långt som möjligt ta hänsyn till hur olika so-

ciala grupper påverka samt ett fokus på främjande 

och förebyggande initiativ.

Jämställdhetspolitiska mål  
och jämställdhetsperspektiv
Jämställdhetspolitiken i Sverige har ett övergripan-

de mål att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv 11. Jämställdhets-
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arbetet rör frågor om makt, inflytande, ekonomi, 

hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Detta 

är ett viktigt perspektiv att ha med sig i diskussio-

nen kring barns aktiva skoltransport. Jämställdhet 

handlar inte bara om jämn könsfördelning utan 

också om att uppmärksamma attityder, normer, 

värderingar och ideal som påverkar livsvillko-

ren för kvinnor och män, flickor och pojkar inom 

samhällets olika områden. En del av arbetet för 

jämställdhet är att problematisera och granska 

vilka normer och värderingar som ligger bakom 

olika situationer och förhållanden 12. I samhället 

idag har killar en stark maskulinitetsnorm att 

förhålla sig till. Enligt maskulinitetsnormen är tjejer 

det svaga könet och killar det starka könet som 

når status exempelvis genom prestation. Delar av 

maskulinitetsnormen innebär att killar riskerar att 

skadas fysiskt eftersom de tar större och fler risker 

samt tenderar att vara mer vårdslösa i trafiken än 

tjejer13.

  

 

Aktuellt kunskapsläge
Barn är för lite fysiskt aktiva – aktiva 
skolresor ett sätt att öka detta
Svenska barn och ungdomar blir alltmer stillasit-

tande och mindre än 20 % uppnår rekommenda-

tionerna för fysisk aktivitet 14-16. Aktiva resor till och 

från skolan är ett effektivt sätt att öka den fysiska 

aktiviteten17 och det är ett prioriterat område i WHO 

global action plan om fysisk aktivitet för att öka den 

fysiska aktiviteten1.  Fysisk aktivitet bidrar till att ut-

veckla skelett, muskler och leder; hjärta och lungor; 

koordination och motorisk kontroll; samt att upp-

rätthålla en hälsosam kroppsvikt och har betydelse 

för hjärt- och kärlsjuklighet i vuxen ålder18. Det har 

även betydelse för barns och ungas psykologiska 

välbefinnande genom att dämpa oro, ångest och 

depression och för den sociala utvecklingen genom 

identitetsskapande, att bygga självförtroende, soci-

al interaktion och integration19. Fysiskt aktiva barn 

och ungdomar är också mer benägna att anamma 

ett hälsosamt beteende och presterar bättre resul-

tat i skolan 20,21. Dessutom bibehålls ofta en fysiskt 

aktiv livsstil i barndomen upp till vuxen ålder 22-24 

vilket ytterligare är en anledning till att öka de akti-

va resorna bland barn och unga. 

De personer som är minst fysiskt aktiva gör de 

största hälsovinsterna av att öka sin fysiska akti-

vitet. Många barn och elever med funktionsned-

sättning rör sig mindre än sina kamrater. Därför 

behöver alla beslut och satsningar som görs lyfta 

fram förutsättningar till likvärdighet genom att 

synliggöra tillgänglighetsaspekter och strävan 

efter universell utformning. Barn och elever med 

funktionsnedsättning ska kunna delta och vara 

delaktiga under hela skoldagen och få lika goda 

förutsättningar att öka såväl sin vardagsrörelse 

som fysiska aktivitet. Det finns begränsad forskning 

om cykling och funktionsnedsättning generellt och 

specifikt ur ett barnperspektiv. VTI, som samman-

ställt kunskapsläget25, lyfter att många personer 

med funktionsnedsättning aldrig fått lära sig cykla. 

En del barn med vissa funktionsnedsättningar kan 

behöva en anpassad cykel eller få stöd och extra 

träning för att lära sig cykla. För barn i Sverige är 

det enklare att få en cykel som fritidshjälpmedel 

än för vuxna. Eftersom specialanpassade cyklar är 

extra dyra och svårt att ersätta är funktionshindra-

de och anhöriga ofta oroliga för att lämna ifrån sig 

dem utomhus. Barn med funktionsnedsättningar 

kan ha svårt att hitta rätt i stadsmiljöer som kän-

netecknas av buller och blandade trafikslag, även 

om de vet var skolan och hemmet ligger.  Det kan 

därför utgöra ett hinder för aktiva resor för barn 

ur denna grupp 26, dock kan det underlätta att cykla 

tillsammans med kamrater eller en vuxen.
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Socio-ekonomisk bakgrund
Socioekonomi berör bland annat olika samhälls-

gruppers utbildningsnivå, inkomster och yrke. 

Socioekonomisk utsatthet är ofta kopplat till låg 

disponibel inkomst och låg utbildningsnivå. Det 

kan leda till bland annat trångboddhet, fysisk och 

psykisk ohälsa, otrygghet, låg tillit till myndigheter, 

lägre demokratisk delaktighet samt begränsat so-

cialt deltagande. Det finns tydliga samband mellan 

föräldrars inkomst och fysisk aktivitet, där barn 

från familjer med lägre inkomst rör sig mindre, 

uppvisar mer fysisk och psykisk ohälsa samt riske-

rar få livsstilsrelaterade sjukdomar som fetma 27. 

Forskning visar också att föräldrar i socialt utsatta 

områden uttrycker oro för våld och kriminalitet, 

vilket påverkar möjligheten för barn att resa själv-

ständigt 28,29.

Socioekonomi påverkar möjligheter för cykling. En 

nyligen publicerad studie visar att fler ungdomar 

i socioekonomiskt starka områden jämfört med 

socioekonomiskt svaga områden använder aktiv 

transport till skolan i Sverige 30. I regeringsupp-

draget Utredning av mål för ökad cykling i Sverige 

har VTI sammanställt kunskap om bland annat 

olika gruppers möjlighet att cykla25.  En slutsats är 

att de som cyklar längst per resa är fjärdedelen 

med högst inkomster och som bor i områden som 

domineras av familjer med höga inkomster och hög 

utbildning. Ur ett barnperspektiv är det de barn 

som bor i lägenhet i en stadskärna, eller i bostads-

områden utanför stadskärnan, som cyklar minst, 

och istället går, jämfört med barn som bor i villa. 

Det finns flera orsaker till detta. Lokala normer och 

föräldrars attityder är en orsak, och tillgång till cy-

kelvänlig infrastruktur men även cykel är en annan 

(ibid.). Bland utlandsfödda som bor i socialt utsatta 

områden är det mindre vanligt med cykelinnehav. 

Normer om att cykling inte är ett passande sätt 

att förflytta sig på är förekommande. Särskilt vissa 

grupper av utlandsfödda kvinnor saknar dessutom 

cykelkompetens. Dock vill många av kvinnorna lära 

sig cykla och ser det som en viktig förutsättning 

för självständig mobilitet, både för egen del och för 

barnens skull 31. Föräldrar vittnar om att bristande 

kunskaper om cykling gör det svårt att cykla med 

barn, vilket leder till att barnen inte får möjlighet 

att utvecklas till självständiga cyklister 29.  
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Barns rörelsefrihet  – främjar  
utveckling och identitetsskapande 
Barn har rätt till god hälsa och rörelsefrihet. Många 

barn vill själva cykla i större utsträckning än vad de 

faktiskt gör och får32,33. Barns rörelsefrihet är en 

förutsättning för identitetsskapande, välbefinnan-

de och möjligheten att leva ett fysiskt aktivt liv19. 

Självständig mobilitet främjar även mental hälsa 

och personlig utveckling34-36, dessutom främjar 

självständiga aktiva resor både barn och föräldrars 

upplevelse av trygghet37,38. Barns självständiga 

mobilitet ger barnet ökad riskbedömningsför-

måga, orienteringsförmåga, självförtroende och 

självkänsla39. Dessvärre har barns självständiga mo-

bilitet drastiskt reducerats de sista 50 åren40-42 Den 

totala sträckan cyklad av barn och unga har mins-

kat med över 40 procent under åren 1995–201443.  

En faktor som kan ha betydelse för nedgången är 

kön, även om forskningen på området är motstri-

dig. Det finns studier som visat att ingen skillnad 

finns mellan flickors och pojkars resvanor medan 

andra studier pekar på att att pojkar tillåts göra 

självständiga resor i högre grad än flickor. Förkla-

ringar till detta berörde flickor samt vuxna närstå-

endes rädsla att möta obehagliga personer eller bli 

utsatt för brott/trakasserier 38. Även miljöfaktorer 

såsom, trafik, risken att möta obehagliga personer 

och faktorer i den byggda miljön såsom avstånd på-

verkar den självständiga mobiliteten39. Studier har 

visat att föräldrars oro och sociala normer påver-

kar deras val av transportsätt. Utmaningar i sociala 

normer, dvs föräldrars rädsla för socialt dömande 

existerar kring självständig mobilitet för barn35,44,45. 

Om fler barn i området använder aktiva resor så är 

det troligare att vårdnadshavare fattar beslutet att 

även deras barn ska gå eller cykla till skolan46. Att 

barns rörelsefrihet bör stärkas går i linje med de 

transportpolitiska målen och barnrätts-konventio-

nen42.

Avstånd till skolan 
Avstånd till skolan har påverkan på föräldrars vilja 

att låta sina barn resa aktivt till skolan47. Enligt 

Trafikverkets rapport48 har andelen barn med 

högst två kilometer till skolan minskat från 71 till 58 

procent mellan åren 2003 och 2021. Andelen som 

har högst en kilometer till skolan har under samma 

period minskat från 51 till 35 procent48. En förkla-

ring till ökade avstånd mellan skola och hemmet är 

det fria skolvalet49. Av de barn som går i den skola 

som de hör till, cyklar 34 procent ”större delen av 

vägen” till skolan under sommarhalvåret (april-ok-

tober) jämfört med 20-26 procent bland de som 

valt annan skola48. Motsvarande andel som går till 

skolan är 33 jämfört med 11-21 procent. VTI kon-

kluderar i sin rapport att om man bara ser till av-

ståndet så finns det en potential för att ungefär två 

tredjedelar av barnen i Sverige skulle kunna cykla 

till skolan25. Samtidigt visade VTI i ett tidigare re-

geringsuppdrag om barns och ungas cyklande 49 

att det framför allt är fritidscyklande som minskat 

bland barn och unga, såväl cyklandet till fritidsak-

tiviteter som cykling för lek och utforskande. Ökat 

bilinnehav, ökade avstånd till barnens fritidsaktivi-

teter, att barns vardag idag är mer institutionalise-

rad samt att många föräldrar heltidsarbetar - vilket 

gör att vardagen, inklusive barnens restid, behöver 

tidsoptimeras – var tänkbara förklaringar som då 

lyftes fram.
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Barnets ålder 
Baserat på forskning kring barns förutsättning-

ar för trafiksäkert beteende som gjordes under 

1960-talet (Sandels, 1968, 1995), har NTF rekom-

menderat en tolvårsgräns för barns självständiga 

cykling. I Sverige utgår många kommuner från 

NTF:s riktlinjer, ofta genom att rekommendera att 

barnen får cykla själva först i årskurs 4 3, vilket tro-

ligtvis haft stor betydelse för den gällande normen 

i Sverige idag. Stigell och kollegor 3 konkluderar i 

sin rapport att åldersrekommendationer för själv-

ständigt cyklande har brister i form av vetenskaplig 

uppbackning och är skapade i en tid med andra 

värderingar och trafikförutsättningar. De trycker 

på att trafikmiljöns komplexitet kan variera från 

plats till plats och att det finns miljöer där inte ens 

vuxna ska cykla, vilket gör det ännu svårare att 

sätta åldersgräns. Det är ett för trubbigt instru-

ment som gör att exempelvis en 8-åring med bra 

trafikförhållanden inte rekommenderas att cykla 

alls medan en 13-åring förutsätts kunna cykla trots 

en dålig trafikmiljö. Stigell och kollegor vill skapa 

rekommendationer med utgångspunkt i både nytta 

med ökade aktiva transporter och trafiksäkerhet. 

Aktiva resor minskar miljö-  
och klimatpåverkan 
Att gå, cykla eller förflytta sig på egen hand till 

skolan eller till fritidsaktiviteter är en vardaglig 

aktivitet som alltså kan göra stor skillnad för många 

barns fysiska aktivitet. Att resa aktivt är också för-

knippat med en mängd andra fördelar, jämfört med 

bilskjutsning, som minskad trängsel och buller i 

städerna, minskad klimatpåverkan samt förbättrad 

luftkvalitet50. 

I bland annat Trafikverkets miljörapport 2021 51 

framkommer att utsläppen från trafiken utgör en 

betydande andel av de luftföroreningar som påver-

kar människors hälsa och miljön, både i Sverige och 

globalt. Även om utsläppen sjunkit senaste åren så 

kommer Sverige enligt prognoser med beslutad 

politik inte att uppnå EU:s takdirektiv; en sänkning 

med 84 procent utsläpp för transportsektorn från 

2005 till 2030 enligt nuvarande program från Na-

turvårdsverket, om inte fler åtgärder genomförs. 

Naturvårdsverket har i sin rapport beräknat att 

trafikavgaser ger upphov till 2850 förtida dödsfall 

per år i Sverige 52. Enligt Trafikverkets miljörapport 

2017 53 är problemen ur hälsosynpunkt störst i tät-

orter och halterna av luftföroreningar – såväl fina 

som grova partiklar, kvävedioxid samt marknära 

ozon – är fortfarande oacceptabelt höga på många 

platser. Utsläpp från trafiken av skadliga luftföro-

reningar och halten luftföroreningar i gatumiljö 

hänger delvis samman, men sambandet är ofta 

komplicerat, och det är halten som avgör påverkan 

på miljö och hälsa. Trafikens utsläpp är ofta större 

vid stora befolkningscentrum samt i kvarters-

bebyggelse där luften blandas om långsamt. Utsläp-

pen från trafiken beror också på körförhållanden 

16



liksom på andelen fordon som nyss har startat, då 

motor och avgasreningen inte har hunnit nå upp i 

normal arbetstemperatur. Från dessa nystartade 

fordon kan utsläppen vara hundra gånger högre 

än från fordon med fullt uppvärmd motor och 

avgasrening. 

Trafik på väg och järnväg är den bullerkälla som 

påverkar flest människor i Sverige. Nästan 20 

procent av Sveriges befolkning utsätts för trafik-

buller högre än riktvärden för buller utomhus vid 

sina bostäder. Vägtrafik är den klart dominerande 

källan följt av spårtrafik och flygtrafik 54. Forskning 

om hälsoeffekter under de senaste åren styrker 

evidensen för tydliga effektsamband mellan buller 

och hälsoeffekter 55. Risken för hjärt- och kärlsjuk-

dom ökar om buller från vägtrafik är högre än 50 

dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus. Riskerna 

för sjukdom ökar med ökade bullernivåer och de 

största riskerna är vid höga bullernivåer 51.

Sedan 2006 genomför Försäkringsbolaget If en år-

lig rektorsundersökning om trafikmiljön runt Sveri-

ges grundskolor. Trenden visar att rektorernas 

oro för att en olycka ska hända i samband med att 

föräldrar lämnar eller hämtar barn vid skolan har 

ökat. År 2021 svarade nästan 1100 rektorer. Av dem 

oroade sig 60 procent för att något allvarligt ska 

inträffa och anser att föräldrar som skjutsar sina 

barn i bil anses utgöra den största trafikfaran 56. 

Forskning har visat att insatser för att öka de aktiva 

skolresorna kan ha effekt på trafiken kring skolan57. 

Föräldrar som skjutsar sina barn för att tryggt ta 

dem till skolan utgör en fara för barn som använder 

aktiva resor och ju fler som skjutsar ju farligare blir 

det, en ond cirkel. 

Risker med ökade alternativt  
minskade aktiva skolresor
VTI har i en rapport från år 202258 studerat olycks-

statistik vid cykling och gång. För hela befolkningen 

var risken att skadas allvarligt 1,1 person per en 

miljon kilometer för gångare och cyklister. Bland 

barn i 6-14 år ålder är risken att skadas allvarligt 

0.66 person på en miljon kilometer för gångare och 

motsvarande siffra för cyklister är 1,66. Bland all-

varligt skadade genom cykelresa, bland alla åldrar, 

är det 66 % som sker på fritiden, 24 procent på väg 

till eller från arbetet, 2 procent i arbetet, 7 procent 

på väg till eller från skolan inklusive i skolan, samt 

1 procent i annat ärende. För cyklister är den van-

ligaste olyckstypen singelolycka 79 %. Det är flest 

allvarligt skadade cyklister bland 11–14-åringar, där 

pojkarna är överrepresenterade. Det är en grupp 

som cyklar mycket och tyvärr en ålder där många 

barn slutar med cykelhjälm vilket tros vara en 

anledning till de allvarligt skadade i olyckor i denna 

ålder.

I en rapport publicerad av WHO59 konstateras att 

cykling och promenader kan hjälpa till att bekämpa 

övervikt och minska fysisk inaktivitet, vilket orsakar 

en miljon dödsfall per år i Europa.  Aktivt resande 

kan också bidra till att minska luftföroreningarna 

som kräver mer än en halv miljon dödsfall varje år. 

Initiativ som främjar cykling och gång kan spela en 

avgörande roll för att forma hälsa, mildra klimat-

förändringar och förbättra miljön. Vidare konstate-

ras att vardagsmotion som att gå i 30 minuter eller 

cykla i 20 minuter minskar dödlighetsrisken med 

minst 10 %, aktiv pendling är förknippad med cirka 

10 % minskning av risken för hjärt-kärlsjukdom,  

30 % minskning av risken för typ 2-diabetes och att 

cancerrelaterad dödlighet är 30 % lägre bland cy-

kelpendlare. En av de åtgärder som föreslås är att 

skolor ska kunna nås säkert genom att gå och cykla, 

och att barn ska lära sig om vikten av regelbunden 

motion och trafikens miljöpåverkan.
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Barnens synpunkter
Att lyssna till barns egna åsikter är en förutsättning 

för att kunna pröva, bedöma och beakta barnets 

bästa. Förutom att det är en rättighet för barn att 

få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade ger 

detta nödvändig och värdefull kunskap inför ett be-

slut. Vi har här valt att lyfta fram kvalitativa studier 

där barnens röster blir tydliga. 

I en studie där data samlats från elever och deras 

lärare dras slutsatsen att den tid och energi som 

läggs på att öka aktiva skolresor främjar de efter-

följande lärandeaktiviteterna samt elevernas hälsa 

och är därför väl investerade60. 

Sara: Du får mycket energi och du blir  

piggare när du är ute och rör dig.

Ahmed: När du cyklar, är du ute och då 

kan hjärnan fungera bättre, typ om du har 

sprungit runt, kan du svara på frågor  

mycket lättare.

Tilde: Vi rör oss ju inte lika mycket nu och  

då är detta ett bra sätt att få röra på sig,  

få bättre kondition och bli stark.

I en photovoicestudie där barnen tagit bilder av 

aktiva skolresor vintertid (se s 18) och fokusgrup-

per sedan genomförts med utgångspunkt i deras 

bilder dras slutsatsen att insatser bör fokusera på 

motiverande aspekter för både barn och föräldrar. 

För att övervinna föräldrarnas tvekan, vilket är en 

nyckelfaktor, bör fokus ligga på möjligheter istället 

för problem samt att ge eleverna ökat inflytande61. 

Alicia: Jag vill verkligen ta cykeln till skolan; 

det är roligare och du får träning också. Jag 

är stolt över att jag har cyklat varje dag till 

skolan, även om jag har 3 kilometer enkel 

väg, så har jag bidragit till en bättre miljö. 

Jens: När jag var yngre fick jag vakna klock-

an 6 för att mina föräldrar åkte till jobbet vid 

7 och jag fick skjuts till skolan. Då brukar jag 

vara trött men sen så fick jag börja cykla till 

skolan och fick sova mycket längre och då 

var jag mindre trött.

Fanny: Det finns inget negativt med vinter-

cykling, man får motion och en frihet att 

snabbt ta mig dit jag vill. 

Jens: Att få cykla är både glädje och frihet, 

enklare att ta sig till skolan och träningen, 

framför allt en frihet även när det är kallt 

och man blir trött men det är bara kämpa på.

Teo: Det krävs grit för att fixa det, ibland är 

det riktigt tungt, men det är bara fokusera 

på att ta sig framåt.

Ronja: När jag känner mig trött tänker jag på 

att jag får ut så mkt bra av att cykla, tänka 

positivt.

Per: Känner att när jag klarat av detta så 

finns det andra saker som jag också klarar 

om jag bara tänker positivt, det funkar inte 

om man styr tankarna mot negativa saker 

kring det man gör.
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Barnen framhåller att aktiva resor ger vinster utö-

ver hälsa och miljö. De barn som blir skjutsade går 

miste om möjligheten att socialisera och riskerar 

att bli exkluderade från sociala aktiviteter 61. 

Katrin: Jag har sällskap på väg till skolan, 

tiden fort när man går eller cyklar och pra-

tar. Även om det är kallt ute är det mycket 

varmare att gå tillsammans med vänner.

Matthias: ”När jag kommer till skolan och jag 

ser många kompisar med cyklar där känner 

jag gemenskap med de andra som cyklar  

till skolan; det är som någon form av till- 

hörighet.”

Barnen fick i uppgift att göra sammanfattningar 

och förslag till föräldrar, allmänhet och politiker. 

Fanny: Till politikerna skulle vi vilja säga att 

man ska uppmuntra barn att röra på sig mer 

och föräldrar borde uppmuntra sina barn. 

Alicia: Och vill vi säga att vi måste värna om 

miljön och använda mer aktiva transporter, 

man borde ha mer skatter på bilåkande, 

dyrare bensin.

Theo: Och billigare cyklar.

John: Kanske satsa mer på cykelvägarna och 

lampor och sådant.

Per: För att få fler att cykla borde vinterdäck 

vara billigare, sedan kan man ha  prova på 

aktiviteter, som vi hade med vinterdäck,  

då ser man att det är som att cykla på som-

maren, lättare att sprida det.

Inom detta projekt har en photovoice-studie i två 

kommuner i olika delar av Sverige genomförts. 

Elever i mellanstadieåldern deltog i studien för 

att svara på frågor om hur de upplevde resan till 

och från skolan. De preliminära resultaten visar 

överenstämmelse med tidigare studier redovisa-

de ovan. Exempelvis var barnen positivt inställda 

till aktiva resor och lyfte fram positiva aspekter 

gällande hälsa, gemenskap och miljön. De negativa 

aspekter som lyftes fram av eleverna kopplades 

främst till brister i trafikmiljön och infrastrukturen, 

som dåligt underhållna vägar, eller för mycket och 

för snabba bilar. Flera av barnen var positiva till att 

fler barn skulle cykla eller gå till skolan men lyfte 

farhågan att det skulle bli fler cyklar på skolgårdar-

na och ett behov av mer cykelparkering, cykelvägar, 

eller mer rum för aktiva transporter jämfört med 

utrymme för bilen. De framhöll också att färre bilar 

runt skolan var en viktig förutsättning.

Alice: Jag går över ett övergångsställe där 

det är jättemycket bilar hela tiden.Vissa 

stannar men vissa bara kör fast de ser att 

jag går över”. 

Alfons: Den här korsningen är livsfarlig  

alltså. Den är riktigt farlig.

Daniel: Det skulle vara bra för miljön och så 

men det skulle vara sämre för trängseln för 

man skulle inte få plats i cykelstället.

Dina: Om alla hade gått eller cyklat då skulle 

det varit fullt.

Brita: Om alla cyklar eller går då skulle det 

behövas fler cykelvägar.

Barnen såg det slutligen som viktigt att själva få 

bestämma över sin egen skolresa. Att göra avväg-

ningar tillsammans med föräldrar om vilket sätt att 

resa som fungerade bäst framhölls som avgörande 

för att skolresorna skulle upplevas som roliga och 

självständiga. Om skolan skulle bestämma skulle det 

inskränka på barnens fria tid, resonerade flera.

Forskare: Vem tycker ni ska bestämma hur 

man ska ta sig till skolan? 

Doris: Barnen!

Daniel: Barnen och vuxna, familjen. (…) man 

tar det som är bäst för klimatet.
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Diskussion och analys  
av barnets bästa
Att göra en prövning och analys av frågan; Vad 

barnets bästa är när det gäller rekommendation 

kring barns aktiva skolresor har på flera sätt visat 

sig vara utmanande.

I vårt arbete har många olika perspektiv på barnets 

bästa och barnet som rättighetsbärare framträtt. 

Att det idag inte finns någon tydlig rekommen-

dation kring barns aktiva skolresor innebär att 

gammal forskning kring barns mognad i trafikmiljö 

har hindrat barn från att cykla i miljöer som är fullt 

möjliga att cykla i redan från tidig ålder. Det finns 

både skolor och försäkringsbolag som skickar ut 

information om att man måste vara 12 år för att 

cykla självständigt och detta skapar otrygghet hos 

föräldrar kring att låta barn cykla och gå till skolan, 

även om skolvägen är trygg, då de är rädda för att 

uppfattas som oansvariga föräldrar. 

Frågan kring att rekommendera barn att använda 

aktiva skolresor innefattar flera områden, bland 

annat hälsoaspekter, miljöaspekter och trafiksäker-

hetsaspekter. 

Hälsoaspekter
Svenska barn och ungdomars dagliga fysiska akti-

vitet är alarmerade låg och mindre än 20% av dem 

uppnår rekommendationen om 60 min per dag 

för att upprätthålla hälsa. Fysisk aktivitet är viktigt 

ur fysisk och mental hälsa och utveckling men har 

även betydelse för prestationer i skolan. Dessutom 

kommer hälsosamma beteenden i kluster där fysisk 

aktivitet är en viktig komponent. Genom att öka de 

aktiva resorna ges möjlighet till ökad daglig fysisk 

aktivitet. Dessutom är det barn och ungdomar som 

har minst fysisk aktivitet som kan göra de största 

hälsovinsterna av att öka de aktiva resorna. Forsk-

ning har även visat att fysiskt aktiv livsstil i barndo-

men har mycket större möjlighet att följa med upp i 

vuxen ålder och barn och ungdomar som idag inte 

använder aktiva transporter kommer troligen inte 

använda det som vuxna. Vidare finns forskning som 

visar på att aktiva resor kan substantiellt minska 

antalet dödsfall per år, där 30 min gång eller 20 

min cykling per dag minskar dödligheten med 10%. 

I barnkonventionen (art 6, 27) tydliggörs barns rätt 

till att må bra och utvecklas fysiskt, psykiskt andligt, 

moraliskt och socialt. Barnens röster visar att de 

som cyklar och går upplever att de är piggare, 

gladare och de har fått tid att socialisera på vägen 

samt att de upplever att det gör något bra när de 

går och cyklar. De uttrycker också att de är stolta 

över att klara av att cykla i tuffare väder och att det 

stärker deras så kallade ”grit” att klara av det. 
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Jämlikhet
Forskning har visat att barn och ungdomar i soci-

oekonomiskt utsatta områden har mindre fysisk 

aktivitet, mer ohälsa och riskerar i högre grad att 

få livsstilsrelaterade sjukdomar såsom fetma. De är 

också en grupp som använder aktiva resor till sko-

lan i mindre utsträckning än andra barn. Att barn 

ska ha rätt till en god och jämlik hälsa och att häl-

soklyftorna ska minskas framgår i de folkhälsopo-

litiska målen 10. Barnkonventionen (art 2) tydliggör 

att alla barn är lika värda och att de inte får diskri-

mineras på grund av familjens omständigheter. 

Barns rörelsefrihet 
Barns rörelsefrihet och självständiga mobilitet 

främjar hälsa och personlig utveckling. De sista 50 

åren har denna minskat drastiskt. Många orsaker 

till denna utveckling har föreslagits, såsom trafik, 

risk att möta obehagliga personer, avstånd och 

ett ökande antal studier som har visat att rådande 

normer, egentligen föräldrars rädsla för socialt dö-

mande, påverkar utvecklingen. Att barns rörelsefri-

het bör stärkas går i linje med de transportpolitiska 

målen 9 och barnrätts-konventionen (art 6, 27). 

Barn uttrycker en frihet och glädje i att få använda 

aktiva transporter både till skola och fritidsaktivi-

teter. 

Miljöaspekter
Att resa aktivt, jämfört med bilåkning ger mindre 

trängsel och buller i städer, minskar utsläpp och 

ger bättre luftkvalitet. I de transportpolitiska målen 

fastslås att andelen persontransporter med kollek-

tivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 

procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning 

mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- 

och kollektivtrafik. En minskad klimatpåverkan 

från transporter är en förutsättning för att kunna 

nå klimatmålen som fastställts i det Klimatpolitis-

ka ramverket från 2017 5.  Klimatlagen anger att 

regeringen ska verka för att skydda nutida och 

framtida generationer mot skadliga effekter av 

klimatförändring vilket har koppling till artikel 

27 i Barnkonventionen. Barns röster visar att de 

betonar miljöfrågor och att det känns bra att göra 

något för miljön när man använder aktiva resor. De 

föreslår även att det borde vara dyrare att använda 

motorfordon och subventioner för att göra cykling 

säkrare med tex vinterdäck. 

Trafiksäkerhetsaspekter
Vi har visat att även om olyckor i trafiken sker är 

risken för att barn som cyklar eller går i trafiken 

liten. Av de allvarliga skadorna som drabbar barn är 

det en väldigt liten del som sker på vägen till eller 

från skolan. De barn som inte använder cykelhjälm 

skadas mer. Baserat på forskning från 1960-talet 

har en rekommendation florerat som innebur-

it att barn under 12 år inte rekommenderas att 

cykla själv i trafiken. Detta har troligtvis haft stor 

betydelse för den gällande normen i Sverige idag.  

Det finns trafikmiljöer där det går utmärkt att cykla 

redan från tidig ålder och att det finns miljöer 

där vuxna inte ska cykla. Trafiksituationen kring 

Sveriges skolor är ett problem hos många skolor, 

närmare 60% av tillfrågade rektorer uttrycker oro 

över att en allvarlig olycka ska inträffa vid hämtning 

och lämning på skolan och att bilar kring skolan är 

den största trafikfaran. Barnens röster visar att det 

är viktigt att satsa på infrastruktur, där de upplever 

att om fler ska gå och cykla så behövs det fler gång 

och cykelbanor och säkrare trafikkorsningar där 

det är möjligt. 
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Barnets bästa är… 
Vår samlade bedömning är att den främjande natio-

nella rekommendationen till barn/vårdnadshavare, 

skolor/förskolor och väghållare/samhällsplanerare 

som föreslagits i den här barnkonsekvensanalysen 

bidrar till barnets bästa.  

I barnkonsekvensanalysen av våra underlag har det 

blivit tydligt att frågan är komplex.  Målkonflikter 

har blivit synliga, till exempel mellan barns rätt till 

hälsa, fri mobilitet och trafiksäkerhetsfrågor. En 

annan konflikt är att på ett övergripande plan ges 

infrastrukturen för cykel och gång inte lika stort 

utrymme som infrastrukturen för bil 62. Det gör att 

för många föräldrar och barn framstår den fysiska 

miljön inte som anpassad för barns aktiva resor. Att 

barn har längre väg till skolor och föräldrar som 

saknar tid och möjlighet att resa aktivt med barnen 

är en annan problematik. Dessa förutsättningar, 

i kombination med synen att barn inte bör resa 

själva innan tolv års ålder, förstärker normen om 

att barnets bästa är att bli skjutsad. Men som denna 

analys visar finns många goda skäl att förändra 

denna norm.

Utifrån de kvalitativa studierna där barnens röster 

hörs står det dock klart att barn överlag ställer sig 

positiva till möjligheten att använda sig av aktiva 

resor till skolan. Förutom hälso- och miljövinster 

värderar barnen självständighet högt. Att kunna 

resa på egen hand tolkas som en viktig del i mog-

nadsprocessen. Att betrakta barn som kompetenta 

nog att vara delaktiga i beslut om deras vardagliga 

resor är en vinst utifrån barnens perspektiv. Därför 

är det viktigt att en rekommendation om aktiva 

resor öppnar upp för självbestämmande. Barnens 

röster stöds dessutom av olika lagar, politiska mål 

samt flera artiklar i konventionen om barnets rät-

tigheter. De förväntade effekterna av en främjande 

rekommendation kan ses på en mer övergripande 

långsiktig samhällsnivå genom minskad ohälsa, mil-

jömässiga fördelar och ökad trafiksäkerhet. Men än 

viktigare är kanske de effekter på individnivå som 

till exempel ökad självkänsla, ökad trygghetskänsla, 

och känsla av samhörighet som kan ses redan på 

kort sikt.
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Prövning och analys av barnets bästa när det  
gäller nationell rekommendation för aktiva  
skolresor – en barnkonsekvensanalys
Denna barnkonsekvensanalys gäller en nationell rekommendation som ska bidra till 

norm- och systemförändring, öka barns aktiva resor och främja barns rättigheter,  

hälsa, trafiksäkerhet och miljö. Den nationella rekommendationen kan ha en direkt  

påverkan på samtliga barn i Sverige. Syftet med prövningen är att analysera barnets 

bästa utifrån förslaget om en ny nationell rekommendation om aktiva skolresor. 

Förslaget är utarbetat inom ramen för ett Vinnova finansierat projekt: Från ”oskyd-

dad” till ”aktiv” trafikant – Skapa nya normer för att främja barns aktiva transporter.

Arbetet har skett i samverkan mellan forskare och experter inom bl. a trafiksäker-

het, hälsa, barnrätt och miljöfrågor samt med ett starkt inflytande från barn och 

föräldrars perspektiv.


